
Stevilka: 032-31201 8-10
Datum: 9.6.2020

ZAPISNIK

9. seje Obiinskega sveta obcine Roga5ovci, ki je bila v detrtek, 28.5.2020 ob 18.00 uri v
prostorih Kulturne dvorane obdine Roga5ovci, kijo je vodil Zupan Edvard Mihalic.

Prisotni:
- Zupan obCine Edvard Mihalid
- 6lani obdinskega sveta: Andreja Sadl, Rihard Peurada, Julijana Meckar, Anton Budek,
Agata Recek, Milan Frdko, Andrej Kisilak, JoZica FUkaS, Anton Per5a, Slavko HauZar,
Karel Horvat, Slavko Budek, Stanko Baranja, Karmen Madjar in Simon Kranjec,

- ostali prisotni - vabljeni: Marija Saje, direktorica obdinske uprave, Dragica Tomovi6,
ra6unovodja, Natasa Ha5aj strok. del. in Simona Jani6 strok. sodel.

Ostali prisotni: BlaZ Malen5ek - direktor podjetja Espri d.o.o., Drago Dervarid - direktor
podjetja Saubermacher-Komunala d.o.o., predstavnica medijev - Vestnik

DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklep6nosti.
2. Obravnava in potrditev dnevnega reda.
3. Pregled in potrditev zapisnika 8. seje Obdinskega sveta Ob6ine

Roga5ovci.
4. Pregled in potrditev zapisnika 2. dopisne seje Obdinskega sveta

ObEine RogaSovci.
5. Zakljudni radun Ob6ine Roga5ovci za leto 2019.
6. Elaborat za pripravo Odloka o podlagah za odmero komunalnega

prispevka za obstojeEo komunalno opremo za obmo6je ob6ine
RogaSovci in Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za
obstojedo komunalno opremo za obmodje obdine RogaSovci - 1.

obravnava
7. Spremembe in dopolnitve Odloka o enkratni denarni pomo6i mladim

in mladim druiinam pri prvem reSevanju stanovanjskega problema
8. Predlog ekonomske cene vrtca OS Sveti Jurij.
9. Elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne obdinske GJS zbiranja

dolo6enih vrst komunalnih odpadkov v Obdini Roga5ovci za leto 2O2O

s porodilom o delu za Ieto 2019.
10.Razpis za podelitev obdinskega priznanja in nagrade za leto 2019.
11. Pobude in vpraSanja.
12. Razno.

T6. 1 - Otvoritev seje in ugotovitev sklepinosti

Zupanje pozdravil vse navzode in ugotovil, da je ob6inski svet sklep6en (prisotnih 15 dlanov
obdinskega sveta).
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Tc. 2 - Obravnava in potrditev dnevnega reda

Zupan je predlagal, da se najprej pristopi k obravnavi to6ke 6 in nato 5e to6ke 9, zaradi
prisotnosti predstavnikov podjetja Espri d.o.o. iz Novega Mesta in Saubermacher-Komunala
d.o.o. iz M. Sobote.
elani OS niso imeli pripomb, zato je bildan na glasovanje

SKLEP 5t.69

Potrdi se dnevni red 9. seje obdinskega sveta v predlagani vsebini s
predlagano spremembo.

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 dlanov obdinskega sveta, od tega je 15 Elanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.

Te. 3 - Pregled in potrditev zapisnika 8. seje Obdinskega sveta Obiine
RogaSovci

Vsebinskih pripomb na zapisnik ni bilo, zato je Zupan dal na glasovanje

SKLEP 5t.70

Potrdi se zapisnik 8. seje Obdinskega sveta obEine Roga5ovci, v zapisani
obliki.

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 Elanov obdinskega sveta, od tega je 15 dlanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.

Ti. 4 - Pregled in potrditev zapisnika 2 dopisne. sele Obiinskega syefa Ob6ine
RogaSovci

SKLEP 5t.71

Vsebinskih pripomb na zapisnik ni bilo, zato je Zupan dal na glasovanje

Potrdi se zapisnak 2. dopisne seje Obdinskega sveta ob6ine Roga5ovci, v
zapisani obliki.

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 Elanov obdinskega sveta, od tega je 15 ilanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.
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Tc. 6 - Elaborat za pripravo Odloka o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za obstoje6o komunalno opremo za obmoije obdine Roga5ovci in
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstojeio komunalno
opremo za obmodje obdine Roga5ovci - 1. obravnava

Direktor podjetja Espri d.o.o. g. Malen5ek je povedal, da sta bistvena razloga za sprejem
novega odloka sprememba celotne prostorske zakonodaje in pa investicije v gospodarsko
javno infrastrukturo, ki Sirijo obra6unska obmodja komunalne javne infrastrukture.
Podrobne obrazloZitve in predlog odloka za prvo obravnavo so 6lani OS prejeli z gradivom
za sejo.
Sledila je kratka razptava iz klopi.

Ker ni bilo nobenih pripomb na predlagano vsebino elaborata in odloka, je Zupan dal na
glasovanje

SKLEP 5t.72

Obdinski svet Obdine Roga5ovci potrjuje predlog Elaborah za pripravo Odloka
o podlagah z odmero komunalnega prispevka za obstojedo komunalno opremo
za obmodje Obdine Roga5ovci.

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 Elanov obdinskega sveta, od tega je 15 dlanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet

in
SKLEP 5t.73

Ob6inski svet Obdine Roga5ovci sprejme Odlok o podlagah za odmero
komunalnega prispevka za obstojedo komunalno opremo za obmo6je ObEine
Roga5ovci v 1. obravnavi.

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 dlanov obCinskega sveta, od tega je f 5 ilanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.

T6. 9 - Elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne obdinske GJS zbiranja
dolodenih vrst komunalnih odpadkov v Obiini Roga5ovci za leto 2020 s
poroiilom o delu za leto 2019

Predstavitev je podal Drago Dervarid direktor podjetja Saubermacher-Komunala d.o.o. in
povedal, da mora izvajalec v skladu s 6. dlenom Uredbe o metodologlji za oblikovanje cen
storitev obveznih obdinskih gospodarskih sluZb varstva okolja enkrat letno pripraviti Elaborat
ter za preteklo obradunsko obdobje ugotoviti razliko med potrjeno in obradunsko ceno glede
na dejansko kolidino opravljenih storitev v preteklem obra6unskem obdobju ter v elaboratu
upo5tevati izradun predradunske cene za naslednje obdobje. V kolikor navedena razlika
presega deset odstotkov od potrjene cene, mora izvajalec elaborat poslati obdini, ki mora
zaceti postopek potrjevanja cene. Glede na izratun predstavlja predlagana cena 24 o/o

povi5anje teh storitev v obdini Roga5ovci.

V razpravi, ki je potekala iz klopi so sodelovali Andrej Kisilak, Slavko Budek, Milan Fr6ko,
Karmen Madjar, Slavo Hau2ar, Julijana Meckar in Rihard Peurada. Vsi razpravljavci kot tudi
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Zupan so bili mnenja, da je 24 % povi5anje komunalnih storitev nesprejemljivo glede na
argumente,. ki so navedeni kot razlog za povi5anje (povi5anje minimalne plade, cena

!goriva...). Zupanje predlagal, da se naj cena povi5a za polovico predlagane cene, to je za
12o/o, vendar pa je g. Dervarid povedal, da se predlagane cene ne da kar tako prilagajati.

Po kondani razpravije Zupan dal na glasovanje

SKLEP 5t.74

Obdinski svet Ob6ine Roga5ovci predloienega Elaborata o oblikovanju cene
izvajanja obvezne obdinske gospodarske javne sluibe zbiranja dolodenih vrst
komunalnih odpadkov v Obdini Roga5ovci za leto 2020 ne potriuje, prav tako
pa tudi ne potrjuje cene zbiranja dolo6enih vrst komunalnih odpadkov.
Obdinski svet Obdine Roga5ovci nadalje predlaga, da se preveri moinost
potrditve cen zbiranja dolo6enih vrst komunalnih odpadkov za leto 2020 v
viSini 50% predlaganih cen.

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 Elanov obcinskega sveta, od tega je 15 6lanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.

TE. 5 - Zakljudni radun Obdine Roga5ovci za leto 2019

Uvodne obrazloZitve je podala Dragica Tomovi6. Pojasnila je, da je Zaklju6ni radun
proraduna Ob6ine Roga5ovci za leto 2019 pripravljen v skladu s 96. dlenom Zakona o javnih
financah in da je njegova sestava predpisana oz. enaka kot sestava proraduna. Povedala je,
da obdini v letu 2019 ni uspelo uresniditi vseh ciljev, ki so bili zastavljeni s sprejetjem
proraduna, je pa realizirano vedino ciljev in to na vseh podrodjih, ki niso bila odvisna od
zunanjih dejavnikov oz. ustreznih razpisov. lzpostavila je dva najvedja nerealizirana projekta
in sicer Nadgradnja vodovoda sistema B in lzgradnja plo6nikov ob regionalni cesti Cankova -
Kuzma. Med prihodkije izpostavila najvedji davdni prihodek, t.j. dohodnina, ki predstavlja kar
74 o/o vseh prihodkov in je bila v letu 2019 realizirana v viSini 2.087.316,00 EUR. Omenila je
5e nekatere vedje transferne prihodke in sicer prejeta sredstva za sofinanciranje investicij v
lokalno javno infrastrukturo, sredstva finandne izravnave, dodatna sredstva za druZinskega
pomodnika, sredstva poZarne takse in sredstva Eko sklada za postavitev polnilne postaje za
elektridna vozila. V nadaljevanju se je dotaknila 5e odhodkov in navedla, da je obdina v letu
2019 najve6 sredstev namenila podrodju izobraievanja, prometa in prometne infrastrukture,
lokalne samouprave, zdravstvenega varstva in nato sociale. Omenila je tudi nekatere vedje
investicijske odhodke.

Julijana Meckar kot predsednica Odbora za lavne finance je povzela tazptavo seje odbora.
Vsebina je razvidna iz zapisnika odbora, ki so ga 6lani obdinskega sveta prejeli pri gradivu za
sejo.

RAZPRAVA

Andrej Kisilak:
- Zakaj ni pri5lo do realizacije izgradnje plodnikov ob regionalni cesti Cankova - Kuzma

in kako je z izvedbo v letu 2020?
- Kdo je financiral rekonstrukcijo ceste na Pertodi (plaz)?
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Kdo je upravljavec brunarice na Serdi5kem bregu in kdo bo upravljavec kmedke hi5e
v Serdici in Dajdevega mlina v Sotini?
Glede prizidka lekarne pri Zdravstveni ambulanti Roga5ovcije poudaril, da se znesek
previsok.
V kak5en namen bo obdina porabila sredstva poviSane povprednine?

zupan:
- V letu 2019 drlava ni uspela pristopiti k izgradnji tega projekta, zato se bodo dela

pridela v letoSnjem letu. Pred kratkim je bila podpisana pogodba, katere znesek je za
obdino za 20.000 EUR vi5ji od predvidenega, zato bo potrebno pripraviti in sprejeti
rebalans prora6una.

- Rekonstrukcijo ceste oz. plazu na Pertodi je v celoti financirala obdina.
- Brunarico upravlja obdina, ker je obdina tudi lastnik. Za nalem brunarice obdina

zaratunava 40 EUR. Upravljavec kme6ke hi5e in Dajdevega mlina 5e ni doloien.
- Prizidek pri Zdravstveni ambulanti v Roga5ovcih je v vi5ini 20.000 EUR sofinanciral

tudi Zdravstveni dom Murska Sobota.

Zupanje podal 5e naslednja pojasnila:
- porodilo ZTKza leto 2019 bo predstavljeno na naslednji seji,
- javno narodilo za izgradn)o 2. faze vodovoda je objavljeno, sama dokumentacla za

izgradnjo pa 5e ni popolna (ene obdine morajo urediti svoja gradbena dovoljenja),
- izgradnja fitnesa na prostem se bo pridela v leto5njem letu, ker so bila sredstva iz

razpisa odobrena v letoSnjem letu.

Po kondani razpravije Zupan dal na glasovanje

SKLEP 51.75

Obdinski svet Obdine Roga5ovci sprejeme zakljudni radun Obdine Roga5ovci
za leto 2019.

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 ilanov obdinskega sveta, od tega je f5 Elanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet

in

SKLEP 51.76

Obdinski svet Obdine Roga5ovci potrdi inventurni elaborat o popisu osnovnih
sredstev, drobnega inventarja in denarnih sredstev, terjatev in obveznosti na
dan 31 .12.2019.

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 ilanov ob6inskega sveta, od tega je 15 Elanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.
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Ti.7 - Spremembe in dopolnitve Odloka o enkratni denarni pomodi mladim in
mladim druZinam pri pruem reievanju stanovanjskega problema

Kratek uvod je podala JoZica FUkaS, predsednica odbora za negospodarske dejavnosti. V
nadaljevanju je Marija Saje povedala, da izhaja pobuda za spremembo odloka iz razloga
nesorazmernosti med posameznimi investicijami, ko gre za novogradnjo ali rekonstrukcijo in
obnovo, saj so slednje veliko manj finandno zahtevne, pripada pa vsem enak znesek. Zaradi
navedenega je pripravljena sprememba v 5. clenu odloka tako, da je znesek 40.000 EUR
mejni znesek, pri 6emer bi vlagatelju po izpolnitvi pogojev za investicije do 40.000 EUR
pripadlo 1.250 EUR, tistim, katerih investicija preseda 40.000 EUR, pa 2.500 EUR.

Razprava iz klopi: Julijana Meckar, JoZica FUkaS, Andrej Kisilak, Anton Per5a
Julijana Meckar je predlagala, da bi bilo smiselno doloditi spodnjo mejo oz. nek minimum.
Vedina dlanov OS se je s tem strinjala, zato je Zupan predlagal, da se sprememba (spodnja
meja 10.000 EUR) vnese v odlok.

Zupan je upoStevaje predlagano spremembo dal na glasovanje

SKLEP 5t.77

Obdinski svet Obeine Roga5ovci sprejme spremembe in dopolnitve Odloka o
enkratni denarni pomodi mladim in mladim druiinam pri prvem re5evanju
stanovanjskega problema v predlagani vsebini s predlaganimi spremembami n
dopolnitvami.

Pred glasovaniem je bilo prisotnih 15 dlanov obdinskega sveta, od tega je 11 Elanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.

Ti. 8 - Predlog ekonomske cena vftca OS Sv. Jurij

Predlog ekonomske cene za leto 2020 so dlani obdinskega sveta prejeli z gradivom za sejo.

Ker ni bilo razprave, je Zupan predlagal v sprejem

SKLEP 5t.78

Obdinski svet Obdine Roga5ovci sprejme Sklep o spremembi in dopolnitvi
Sklepa o doloditvi cen programov in Stevila otrok v oddelkih v vzgojno
varsWenih enotah pri JVIZ OS Sveti Jurij v predlagani vsebini.

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 Elanov obdinskega sveta, od tega je 15 dlanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.
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Te. 10 - Razpis za podelitev obdinskega priznanja in nagrade za leto 2019

Predsednik Komisije za priznanja in nagrade Rihard Peurada je povedal, da je komisija
prejela tri predloge (razvidno iz gradiva, ki so ga 6lani OS prejeli z gradivom za sejo). Clani
komisije so na seji pregledali vse tri predloge in bili mnenja, da se priznanje Ob6ine
Roga5ovci za leto 2019 podeli Sadjarstvu Ficko, Martin Ficko s.p., saj predlagana pravna
oseba izpolnjuje vse pogoje iz 6. 6lena Odloka o priznanjih in nagradah OR. Za podelitev
nagrade pri ostalih dveh predlogih pa so 6lani komisije odlodili, da niso izpolnjeni vsi pogoji.
Razprava je bila glede predloga PGD Serdica, da se priznanje podeli Marjanu Benku iz
Serdice 120, predsedniku druStva. Zupan je predlagal, da naj va5ka skupnost in PGD
pripravita ustrezno utemeljen predlog za naslednje leto.
Po kon6ani razpravije Zupan dal na glasovanje

SKLEP 51.79

Obdinski svet Obdine Roga5ovci sprejme sklep, da se priznanje Obdine
Roga5ovci za leto 2019 podeli Sadjarstvu Ficko, Martin Ficko s.p., Roga5ovci
78,9262 Roga5ovci.

Pred glasovanjem je bilo prisotnih 15 Elanov ob6inskega sveta, od tega je 15 Elanov
glasovalo ZA.
Sklep JE BIL sprejet.

Ti. 11 - Pobude in vpraianja

Slavka Hauiarja je zanimalo, alije v pripravi nadrt nabave gasilskih vozil v obdini?
Zupan je povedal, da u ni znano. Karmen Madjar pa je dodala, da se gasilska zveza
pripravlja strategijo nabave gasilske opreme in investicij.

Dr. Slavko Bu6ek je povedal:
- da je Odbor za varstvo okolja in urejanje okolja pripravil prioritetni seznam za obnovo

cest v obdini,
- ker je potreba po brezZidnem omreZju Wl-Fl vedno vedja, se naj to cim prej uredi oz.

vzpostavi,
- na naslovu Sotina 27 je divje odlagali5de , zato predlaga odstranitev letega.

Rihard Peura6a je povedal, da se bo izgradnja omre2ja Rune izvajala v 6asu julij -
september.

Tc. 12 - Razno

Ni bilo razprave.

Seja je bila zakljudena ob 20.30 uri

Zapisala
Simona Janid

Zupan
Edvard

Zapisnik ie bilzakliuden s sklepom Stevilka 7g .
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